A HAJLÍTHATÓ PROFIL használata és szerelése az építményen, legyen az mennyezet vagy talaj, egyszerű, kön�nyű így egy személy által is
kivitelezhető, ezáltal munkaerő
megtakarítást eredményez.

A HAJLÍTHATÓ PROFIL azért lett feltalálva hogy kielégítse a kreatív és kifinomult igényeit az építészeknek, belső építészeknek a hajlított és ferde válaszfalak,
mennyezetek dizájnjában. Ez az eredmény egy gondos
kutatás és alapos ráébredés, amihez több éves kutatás
és fejlesztés kellet, mielőtt elértük a szabadalmaztatás
lépcsőjét és a hitelesítést UNIEN 14195.

Mindegy hogy a talajon
vagy a plafonon használjuk, a profil meg tartja
formáját akármilyen szerszám vagy anyag használata nélkül.

Szabadalmazott, tetszés szerint
hajlítható gipszkartonprofilok
a kizárólagos magyarországi
viszonteladótól.

Hajlítható
gipszkartonprofilok

Gipszkarton szerelés.
Mennyezetek, válaszfalak, előtétfalak gyártása.
Belsőépítészeti munkák komplett tervezése és generál kivitelezése.

5300 Karcag, Temető u. 12.
Tel.: +36 30/716-6715, +36 20/548-0393
E-mail: info@trion-bau.hu
www.trion-bau.hu, www.iprofili.hu

Profil webáruház
Keresse az interneten!

www.iprofili.hu

Az új HAJLÍTHATÓ PROFIL-lal egyszerű a kivitelezése
minden olyan íves, hajlított válaszfalnak amely különböző
rádiusszal ugyan azzal a hullámmal ami boltívekhez, félkörívekhez, S-alakú hullámokhoz. Előnyei összevetve a többi
termékkel a piacon:

• Lekerekített vagy íves falaknál,
különböző íveknél könnyen
kivitelezhető, alkalmazható.

• A függőleges illesztésnél tökéletesen bele helyezkedik a
profilba.
• A profil egyszerűen hajlítható kézzel, bármilyen irányba.
• Ha meg van hajlítva a kívánt formára a profil meg tarja
a formáját, nem rúgja ki magát.
• Az acéllemeznek nincs hézagolás az oldalán,
így kiképzése által mindig meg tartja a
biztos fix rögzítést
• Extrém hajlékony egy ember
is használhatja. jelentős
megtakarítás a munkaerő költségben.

A Szerkezet kivitelezésénél a DOMBORÚ PROFIL
60 × 27 mm-nél a csavarok mindig megtalálják a
biztos fix rögzítési pontokat.
Az acéllemeznek nincs hézagolás
az oldalain, így kiképzése által
mindig megtartja a biztos
fix rögzítést.

A DOMBORÚ HAJLÍTHATÓ PROFIL 60 × 27 mm használata csökkenti az
összeszerelési időt. Minden elkészített vázszerkezetnél figyelemre méltóan
csökkenti a munka költséget. Rugalmas szerkezete miatt lehetséges egy darab 0,6 mm vastagságú gipszkarton használatához mellyel tökélete görbületet, ívet hozhatunk létre.

Az UW profil egyszerűen csúszik a hajlítható ívelt profilba és a kívánt pozícióba illeszkedve automatikusan rögzíti önmagát.
A HAJLÍTHATÓ PROFIL anyagának az (acél lemezének) köszönhetően nincs hézag az oldalfalán, így a hajlított részekben, Az i Profili SRL cég 2011-ben alakult meg, sok tapasztalatot gyűjtve a szárazfalak építésében, mind belső és külső felületeken.
bordákban könnyedén rögzítődnek csúszás mentesen a bele illesztett profilok.
A HAJLÍTHATÓ PROFIL -t egyszerűen és biztonságosan lehet rögzíteni bármilyen szögben. Válaszfalak, sarkok, ívek, stb …

Specialitásunk a horgonyzott, hajlítható acél profilok,
ami szükséges a szárazfalak felszerelésénél.

